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Ny lag och förordning om yrkesverksamhet på hälso- 
och sjukvårdens område 
Svenska Kommunförbundet får härmed uppmärksamma kommunerna på 
den nya lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens om-
råde samt förordning om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 
område (1998:1513). Båda trädde i kraft den 1 januari 1999. 

Till grund för lagen ligger proposition 1997/98:109 yrkesverksamhet på 
hälso- och sjukvårdens område och betalning 1997/98 SOU 22 med samma 
namn. 

Den nya lagen ersätter (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvår-
dens område är en samordning av fem lagar, nämligen lagen kvacksalveri-
lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område, tidigare kallad kvacksalverilagen, lagen (1984:542) om 
behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m., lagen (1994:953) 
om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården, lagen om disciplin-
påföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område och lagen (1996:786) om till-
syn över hälso- och sjukvården. 
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En skrift som beskriver lagen och dess innehåll finns utgiven av Landstings-
förbundet. 

Skriften heter ”Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område”. 
Skriften är kostnadsfri och kan kopieras. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Gabriella Kollander Fållby, 
tfn 08-772 43 40. 
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